Зернові культури
Глобальний ринок
За результатами минулого тижня
котирування
ф’ючерсів
на
світовій
американській біржі СВОТ розвивалось
різнонаправлено. Ціна на пшеницю в
порівнянні з минулим тижнем не змінилася
– 269,7 дол/т, хоча попит на зернову від
іноземних країн високий. Ціна на кукурудзу
знизилась до 206,9 дол/т (-1,9 дол/т).
Головним фактором падіння став прогноз
росту експорту зернової культури із Бразилії
до 2 млн тонн (+0,2 млн тонн) від аналітиків
Anec (Національної асоціації експортерів
зернових Бразилії).
На європейській біржі EuroNext
котирування пшениці зросло до 276 євро/т
(+7 євро/т). Підвищення ціни пояснюється
хорошими темпами експорту європейської
зернової та підвищенням митного платежу
на експорт пшениці із Росії з 20 по 26 жовтня
до 61,3 дол/т (+2,6 дол/т). Кукурудза
знизилась в ціні до 245,75 євро/т (-4,25
євро/т) через падіння ф’ючерсів на
американському
ринку
та
високу
конкуренцію серед основних експортерів
зернової культури.

Фокус ринку
Попит:
високий попит на кукурудзу та пшеницю
знижений попит на ячмінь
Пропозиція:
низька пропозиція зернових культур
Експорт 2020/21 МР (станом на 15.10)
• пшениця: 10377,87 тис. т
• ячмінь: 4026,89 тис. т
• кукурудза: 271,77 тис. т

Зернові культури
Ринок України
Експортні ціни FOB на минулому тижні
розвивались в позитивному тренді. Тільки
пшениці 11,5% залишилась без змін – 303
дол/т, проте ціна на фуражну пшеницю
зросла до 292 дол/т (+1 дол/т). Котирування
кукурудзи підвищилось до 274 дол/т (+1
дол/т). Попит від іноземних країн
стабільний. Ячмінь зріс в ціні до 270 дол/т
(+3 дол/т) через ріст ціни на сусідніх ринках.
На внутрішньому ринку України ціни
на базисі СРТ-порт розвивались в різних
напрямках. Котирування пшениці 3 клас
зросло до 8800 грн/т (+100 грн/т), проте ціна
на фуражну пшеницю знизилась до 8100
грн/т (-100 грн/т). Різниця між продовольчою
та фуражною зерновою росте. Попит в
основному є тільки на продовольчу
пшеницю. Кукурудза зросла в ціні до 7850
грн/т (+150 грн/т) через високий попит в
портах України. Котирування ячменю
підвищилось вслід за експортним ринком –
7600 грн/т (+50 грн/т).
Внутрішні ціни пропозицій EXW за
результатами минулого тижня розвивались
різнонаправлено. Котирування продовольчої
та фуражної пшениці зросло до 8200 грн/т
(+200 грн/т) та 7750 грн/т (+50 грн/т)
відповідно. Попит від трейдерів та
переробник підприємств високий. Ціна на

кукурудзу знизилась до 7200 грн/т (-100 грн/
т). Ячмінь впав в ціні до 6900 грн/т (-250 грн/
т). Попит на зернову культуру знизився.

Зернові культури
Ціни
15.10.2021

Ціна

Тиждень

Пшениця (CBOT, дол./т)

269,7

+0

Кукурудза (CBOT, дол./т)

206,9

-1,9

276

+7

245,75

-4,25

Світові ціни

Пшениця (EuroNext, євро/т)
230,25

Експортні ціни, FOB (попит), дол./т
Пшениця 11,5%

303

+0

Пшениця фуражна

292

+1

Кукурудза фуражна

274

+1

Ячмінь фуражний

270

+3

Внутрішні ціни СРТ-порт, грн/т
Пшениця 3 клас

8800

+100

Пшениця фуражна
Кукурудза фуражна

8100
7850

-100
+150

Ячмінь фуражний

7600

+50

Внутрішні ціни пропозицій EXW грн/т
Пшениця продовольча

8200

+200

Пшениця фуражна

7750

+50

Кукурудза фуражна

7200

-100

Ячмінь фуражний

6900

-250
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